
l primer curs de dansa
lliure que es va fer al
Berguedà va ser pels
volts de l’11 de setem-

bre del 1989. Amèlia Alvera va ser
la responsable de portar aquesta
disciplina artística a la comarca
després que l’hagués descobert
només un any abans, en una for-
mació que s’havia realitzat a Cas-
tellterçol. «Jo no en tenia ni idea, de
què era la dansa lliure. M’ho van
recomanar i, després de participar
al curs, en vaig quedar enamora-

da i vaig endinsar-me en el repte
d’organitzar una formació a Ber-
ga», explica Alvera. Des d’aquell
moment, va entrar a formar part de
l’Associació Catalana de Dansa
Lliure i va aconseguir aplegar a la
capital berguedana una seixan-
tena d’alumnes al primer curs ce-
lebrat al parc del Lladó de Berga,
i que encara se celebra cada agost. 

D’això ja en fa 25 anys i assegu-
ra que la disciplina s’ha arrelat a la
zona, i es mostra satisfeta que
s’hagi pogut mantenir tants anys

amb un bon nombre de partici-
pants en cada edició. «Molta gent
d’arreu coneix Berga gràcies a la
dansa lliure». De totes maneres, re-
coneix que amb el pas dels anys  la
situació ha evolucionat. Inicial-
ment, la participació era molt ele-
vada: «teníem més de seixanta
alumnes i en venien d’Alemanya,
França o Bèlgica, perquè era un
món molt desconegut i se’n feien
pocs cursos», comenta. En els dar-
rers anys, «la dansa lliure ha pro-
liferat i s’ha estès a diversos llocs

del territori, i això fa que els usua-
ris es reparteixin entre les diferents
ofertes, i que Berga hagi perdut l’ex-
clusivitat que havia tingut durant
uns anys». A banda, creu que tam-
bé s’hi ha afegit el problema de la
crisi econòmica. 

Alvera fa anys que es dedica a
impartir classes de dansa lliure
per transmetre els seus coneixe-
ments sobre la tècnica Malkovsky,
que «va més enllà de formar-se
com a ballarí i permet que els que
la practiquen prenguin conscièn-
cia del seu cos i treballin el movi-
ment». En aquest sentit, recorda
que «la dansa lliure és utilitzada
com a teràpia perquè serveix a
moltes persones per trobar un
gran equilibri amb elles mateixes
i per fer créixer la relació personal
i també amb els altres». Per altra

banda, ha destacat que «no es re-
quereix cap exigència ni física ni
d’edat per practicar-la. És una dis-
ciplina assequible».

En els darrers mesos s’han or-
ganitzat des de l’entitat bergueda-
na de dansa lliure diverses activi-
tats solidàries per recollir aliments
per a Càritas i Creu Roja. Alvera as-
segura que també «cal ser solida-
ris fent el que més ens agrada». 

Tot i que els actes del 25è ani-
versari de dansa lliure al Bergue-
dà finalitzaran a l’agost, amb el curs
anual de dansa lliure i una expo-
sició, Berga acull des d’ahir unes
jornades formatives amb una qua-
rantena de participants que te-
nen lloc al parc del Lladó. A més,
demà se celebrarà una trobada
en la qual participaran diversos
grups del territori que practiquen
la dansa lliure, per fer un intercanvi
de les seves vivències i també de
coneixements i danses. La sessió és
gratuïta i oberta als ciutadans.
També es fa al parc del Lladó, a par-
tir de les 10.

E

«Molta gent d’arreu coneix
Berga gràcies a la dansa lliure»

DISSABTE, 31 DE MAIG DEL 2014

Amèlia Alvera
Impulsora de la dansa lliure al Berguedà

Amèlia Alvera va portar aquesta disciplina artística a la comarca el
1989  Berga celebra aquest cap de setmana 25 anys de dansa lliure



«La dansa lliure és utilitzada
com a teràpia perquè serveix a
moltes persones per trobar
l’equilibri amb elles mateixes»

Director:Marc Marcè i Casaponsa. Director adjunt: Xavier Domènech i Sala. Societat: Enric Badia. Comarques: David Bricollé. Berguedà Setmanal: Dolors Clotet, Dani Perona. Publicitat: Josep Maria
Colillas. Empresa editora: Edicions Intercomarcals SA. Conseller delegat: Fèlix Noguera i Carrillo. Administració i distribució: Sandra Espinal.

BERGA: pl. Font del Ros, 1. 08600 Berga. Tel. 93 822 12 19. Fax 93 822 03 99. MANRESA: Sant Antoni M. Claret, 32. 08243 Manresa. Tel. 93 877 22 33. Fax 93 874 03 52.

Imprimeix: Impressions Intercomarcals SA. D. L.:  Regió7- Edició Manresa, B-44983-78. ISSN: 1137-5655. Berguedà Setmanal: ISSN 1577-094X. Regió7 Digital: www.regio7.cat. Adreça electrònica: bergueda@regio7.cat

ABSTENCIÓ A LA FIRA
La jornada de votació de
les eleccions europees va

coincidir a Avià amb la cinquena
edició de la Fira del col·leccionis-
ta i la mostra d’artesania i gastro-
nomia. En aquest cas, es pot dir
que hi va haver més ambient a
les urnes, i en termes electorals,
hi va haver més abstenció a la
mostra que a les eleccions. Mol-
tes persones que assistien a vo-
tar  passaven per davant de les
parades per donar-hi un cop d’ull,
però l’afluència de visitants a la
fira va ser escassa. De totes ma-
neres, des del consistori es conti-
nuarà apostant per aquest tipus
de mostres, perquè saben que
costa mobilitzar els veïns i visi-
tants a participar en esdeveni-
ments com aquests i que cal te-
nir paciència.

NERVIS DELS PETITS...
Els nens que aquesta set-
mana s’han apuntat per

participar a les comparses de la
Patum infanti han passat, un cop
més, unes hores de nervis abans
no han sabut què els tocaria fer.
Després d’una llarga estona en
què els nens, d’un en un, passen
per la zona on els responsables
de la festa els mesuren, també
van haver-se d’esperar que es
fessin els corresponents sortejos
per repartir els joves entre les di-
ferents places que quedaven bui-
des. Per megafonia anaven cri-
dant els interessats a formar part
de les diferents comparses, però
el ritme era massa lent per als
nens, que tenien moltes ganes
de saber què els tocaria fer. Fi-
nalment, però, tots tenen lloc i di-
lluns començaran els assajos.

... I DELS GRANS
Cal destacar que alguns
dels pares que acompa-

nyaven els fills a les inscripcions
de la Patum infantil també van
posar-se nerviosos i frissaven
per saber quina seria la comparsa
del seu fill.
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SOPARS TEMÀTICS TAMBÉ SOM LICEU
ÒPERA: LES NOCES DE FÍGARO, 

de W.A. Mozart

(28 de juny de 2014)

Conduït per Virgínia Parramon

de 17:00 a 21:00 h

A les 21:00 sopar amb el grup

Preu: 29 €

ÒPERA: EL BARBER DE SEVILLA, 

de Gioachino Rossini

(12 de juliol de 2014)

Conduït per Virgínia Parramon

de 17:00 a 21:00 h

A les 21:00 sopar amb el grup

Preu: 29 €

ÒPERA: PORGY  & BESS, de George Gershwin
13 de juliol de 2014, conferència a càrrec 
de Miquel Desclot.
18 de juliol de 2014, sortida, visita guiada al Teatre 
i al Cercle del Liceu i òpera al Gran Teatre del Liceu.
Conferència 12:00 h
Sortida en autocar a les 15:00 h
Preu: 90 €

Places limitades - Reserves al tel. 93 820 41 93


